
larnda dini dışlama anlamındaki dünye
vileşme ideolojisinin zararlı etkilerinden 
islam dinini korumak ve yozlaştırılması
nı engellemek amacıyla bireysel ve top
lumsal davranışlara dair ana islami ilke
ler de zarürat-ı dlniyye bağlamında kela
mın mesaili arasına alınmaktadır. Mo
dernleşme sürecinin başlamasından iti
baren kaleme alınan kelama dair yeni 
eserlerde bu tür konulara yer verilmesi 
bunu göstermektedir. 
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MESALiH-i MÜRSELE 

(bk. MASLAHAT). 

el-MESALİK ve'l-MEMAliK 
( 1.!-U l.o.oJt~ 1.!-Ut.....ı.J t) 

~ 
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Coğrafyaya dair bazı eserlerin ortak adı 
(bk. EBÜ UBEYD ei-BEKRI; 

İBNHAVKAL; 

L 
İBN HURDAzBiH; İSTAHRİ). 

MESALiKÜ'l-EBSAR 
( ;l.aıY t 1.!-UL..o ) 

İbn Fazlullah el-Ömeri'nin 
(ö. 749/ 1349) 

~ 

-, 

İslam ülkeleri coğrafyasına dair eseri. 
L ~ 

Tam adı Mesalikü '1-ebşar ii mem ali
ki '1-emşar olan bu eserden önce de Ebü'I
Abbas Ca'fer b. Ahmed ei-Mervezl, ibn 
Hurdazbih, istahrl, Mühellebl, Ebu Ubeyd 
el-Bekrl ve Şerif el-idrisi gibi müellifler 
tarafından Çeşitli coğrafya kitapları yazıl
mıştır. islam ülkelerini tanıtan bu eser
ler idari, iktisadi ve tarihi konulara, bu 
ülkelerde yaşayan halkların durumlarına. 
örf ve adetlerine de temas etmiş, bu ara
da hızla genişleyen islam coğrafyasında 
toplanan vergiler bakımından yöneticile
re yardımcı olmuştur. Bu tür eserler seya-

hatnarnelere (ri h le) alternatif teşkil eder. 
VIII. (XIV.) yüzyılda Cemaleddin el-Vatvat , 
Nüveyrl ve Kalkaşendl gibi müelliflerin 
ortaya koyduğu büyük ansiklopedik ça
lışmalarda bu konulara da değinilmekle 
birlikte tarih ve coğrafyaya ağırlık veril
mesi bakımından ansiklopedik eserlerin 
en önemlisi ibn Fazlullah ei-Ömerl'nin 
M ema1ikü '1-ebşôr'ıdır. Kitap. daha son
ra gelen Kalkaşendl'nin Şubf:ıu '1-a'ş a'sı 

gibi Makrizi'nin e1-Ijıta(ının da başta 
gelen kaynağını oluşturmuştur. 

Önsözünde yazılış amacı "yeryüzündeki 
her şey hakkında kısa bilgiler vermek, her 
ülkeyi tanıtmak ve halkının sosyal duru
munu anlatmak" şeklinde belirtilmekte
dir. Eserini iki ana bölüm halinde düzen
leyen ibn Fazlullah el-Ömer! birinci bö
lümde kara ve denizleriyle yeryüzünü. 
ikinci bölümde ülkeleri ve oralarda yaşa
yan milletleri ele alır. Her iki bölüm kısırn
lara ayrılmıştır. Buna göre birinci bölü
mün birinci kısmı mesalikin, ikinci kısmı 
memalikin anlatımıdır. Kısımlar da sayı
ları beş ile on beş arasında değişen alt bö
lümlere taksim edilmiştir. Aynı şekilde 
dinler. dindarların inanç grupları ve tarih 
konularının yer aldığı ikinci bölüm dört 
kısma ayrılmıştır. 

Mesa1ikü'1-ebşar genelde sadece ta
rih ve coğrafya bilimlerini içermekte ve 
Vatvat ile Nüveyrl'nin eserleriyle karşı

laştırıldığında bilgi bakımından onlardan 
daha zengin olduğu görülmektedir. Öte 
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yandan diğerleri gibi nakle dayanmayıp 
müellifin bizzat içinde bulunduğu döne
mi yaşayarak anlatması onu birinci dere
cede kaynak eser durumuna getirmiştir. 
Aynı zamanda Memlüklü tarihi açısından 
önemli bir kaynak olan M esalikü '1-eb
şar, Memlükler'in diğer ülkelerle kurduk
ları diplomatik ilişkileri de ayrıntılı biçim
de anlatır. Eserin ikinci bölümünde kurra
lardan, hadis alimlerinden, mutasawıflar
dan ve müzisyen, şair gibi sanat adamla
rından da bahsedilir. 

Eserin en önemli nüshaları istanbul kü
tüphanelerindedir. Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlı (Ayaso fya , nr. 3415-
3439) , bir kısmı müellif hattıyla olan yir
mi beş ciltlik nüsha Josef Horovitz tara
fından ilim alemine tanıtılmıştır ("Au s 
den Bibliotheken von Kairo, Damaskus 
und Konstantinopel JArabische Hand
schri ften geschichtlichen InhaltsJ ", MSOS, 

sy. ı O JI 907J. s 43-44) Kitabın on yedi cilt
lik kısmını içeren bir diğer nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'ndedir 
(lll Ahmed, nr. 2797). Yine istanbul baş
ta olmak üzere çeşitli dünya kütüphane
lerinde bazı ciltleri müellif hattıyla olan 
eksik yazmaları bulunmaktadır. Mesali
kü'1-ebşar üzerinde birçok tanıtım. neşir 
ve tercüme çalışması yapılmıştır. Michele 
Amari. Haçlı ülkeleriyle ilgili bölümlerini 
italyanca çevirisiyle birlikte yayımlamış 
("Al 'Umari : Candiziani degli stati cris
tiani deli ' occidente seeonda una relazi-

Mesalikü '1-ebşar' ın ı. cildinin ilk iki sayfası (TSMK, lll. Ahmed, nr. 2797) 
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one di Domenichino Doria da Genova", 
Atti della R. Accademia d ei Lincei. Classe 
di scienze morali, storiche e filologiche, 
serie lll , Xlji883L s. 67-103, 306-308), 
Etienne-Marc Quatremere Asya bölüm
lerini Fransızca'ya çevirmiştir ( "Notice 
de ] ' ouvrage qui a po ur titre : Mesalek 
ala b sar fı memalek al-amsar. Voyages des 
yeux dans !es royaumes des differentes 
contrees jMs. arabe de la Bibliotheque du 
Ro i, no. 583]", noticeset extraits des MSS 
delaBN,XIIII 18381. s. 151-384). Rusşar
kiyatçısı W. de Tiesenhausen Altın Orda 
Hanlığı ile ( Sbornik materialou, otnosy
aschikhsya k istorii Zolatoi Ordy, St Pe
tersburg I 884). Charles Schefer de Çin ile 
ilgili bölümleri tercüme ve tahkik etmiş
lerdir ("Notice sur !es relations des peu
ples musulmans avec !es Chinois, depuis 
l 'extension de l'islamisme jusqu'a la fin 
du XV' siecle", Centenaire de l'Ecole des 
Langues Orientales Vivantes, Paris I 895, 
s. ı -43) . Mısırlı Ahmed Zeki Paşa, Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'ndeki yaz
manın ı. cildinin önemli bir kısmını neşret
miştir (Kahire 1924). Eserin Anadolu'ya 
dair bölümü Franz Taeschner (al-'Umari's 
Bericht über Anatalien in selnem Werke 

Masalik al-absar fi mamalik al-amsar, Le
ipzig 1929), Mısır. Şam , Hicaz ve Yemen'le 
ilgili bölümleri Eymen Fuad Seyyid (Ka
hire I 985) tarafından yayımlanmıştır. Ki
tabın siyere dair kısmını Muhammed lsa 
el-Hariri ( es-Siretü 'n-Nebeviyye rı Mesa
liki'l-ebşar, Beyrut 1417/ 1997), Vli(Xlll) 
ve VIII. (XIV.) yüzyıllardaki Arap kabileleri 
(Beyrut 1406/ 1985) ve Memlükler Devle
ti'yle (Beyrut ı 407/ 1 986) ilgili bölümlerini 
Dorothea Krawulsky neşretmiştir. Hasan 
Hüsni Abdülvehhab eserin Kuzey Afrika 
ve Endülüs'e ( Vaşfu İ{rfis:Lyye ve'l-Magrib 

ve'l-Endelüs, Tunus 1341 ), Selahaddin el
Müneccid Dımaşk'a ("Vaşfü Dımaş~ fı 

Mesaliki'l-ebşar" , MMMA, IV 1 I 9581. s. 
ı ı 3- ı 26), Muhammed Salim b. Şedid el
Avfi Hint yarımadasına ( Memleketü '1-Hind 

ve's-Sind, Ri ya d 14 I 1/1 990), Mustafa E bO 
Dayf Ahmed İfrikıye'ye (Memalikü İfrT/ı:Lya 
ma vera'i'ş-şaf:ıra', Darülbeyza ı 409/ 1 988) 
dair kısımlarını. Abdülhamid Salih Ham
dan eserdeki hayvan, bitki ve madenlerle 
ilgili bölümleri (Kah i re I 996) yayımlamış
tır. Kitabın Hindistan'a dair kısmı 1943'
te Leipzig'de de neşredilmiştir (lbn Fad
lallah al 'Omari's Bericht über lndien in 
selnem Werke Masalik al-Absar fi Marna
lik al-Amsar) . 

Edmorıd Fagnan. Mesalikü '1-ebşar'ın 
Mağrib'le ilgili kısımlarını Fransızca'ya çe
virmiş (Extraits inedits relatifs au Magh-
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reb, Al ger I 924 ---+ Frankfurt I 993, s. 69-
1 20), Eva Rodhe Lundquist, Selahaddin-i 
EyyObi ve Haçlılar'a ait kısımları ingiliz
ce'ye tercüme edip notlar ilavesiyle neş

retmiştir ( Saladin and the Cr usaders: 

Selected Annals from Masalik al-absar, 
Lund 1992). Maurice Gaudefroy- Demom
bynes eserin Kuzey Afrika'ya ait kısımla
rını notlar ilavesiyle Fransızca'ya ( Masalik 
El Absar rı Mamalik El Amsar: l'Afrique, 

moins l'Egypte, Paris 1927 ---+ Frankfurt 
ı 993), Klaus Lech, Moğollar'la ilgili bölü
münü yayımiayıp notlar ilavesiyle Alman
ca 'ya (Das Mango/ische Weltrei ch: al
'Umari 's Darstellung der mongolischen 

Retche in se in em Werk Masalik al-absar fi 
mamalik al-amsar, Wiesbaden 1968) ter
cüme etmiştir. Anadolu beylikleri hakkın
daki kısım Yaşar Yücel tarafından Türk
çe'ye çevrilmiştir (" Mesalikü '1-Ebsar' a 
Göre Anadolu Beylikleri", Anadolu Bey
likleri Hakkmda Araşt1rmalar, Ankara 
199 ı , ı, 183-203). Fuat Sezgin, genelde is
tanbul nüshalarını esas alarak eserin yir
mi yedi cilt halinde tıpkı basımını yapmış 
(Frankfurt 1988- I 989) , ayrıca üç ciltlik bir 
indeks hazırlamıştır (Frankfurt 200 ı). 
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~ EYMEN FUAD SEYYİD 

MESANI 

L 
(bk. es-SEB'U'I-MESANİ). 

_j 

L 

MESBÜK 
{ J~f ) 

Cemaatle kılınan namazın 
birinci rek'atını kaçıran 

kimse anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "başkalarını geride bırakmak, 

geçmek" anlamındaki sebk masdanndan 
ism-i mef'Ol olan mesbfık kelimesi "geçi
len. geride kalan kimse" demektir. Fıkıh 
terminolojisinde mesbOk ilk rek'atı kaçı r

dıktan sonra imama uyan kimseyi ifade 
eder; Şafii ve Hanbeli mezhepler inde ise 
nisbeten farklı içerikte kullanılan bir te
rimdir (aş . bk ). Birinci rek'ata yetişip 
rek'atların tamamını imamla birlikte kı
lana müdrik, cemaatle namaz sırasında 
bir mazeretten dolayı ayrılıp tekrar dön
düğünde bir rüknü kaçıranada lahik de
nilir. Cemaatle namazda imama uyanla
rın (muktedl) çeşitli durumlarını ifade 
eden bu terimler fıkıh terminolojisinin 
geliştiği sonraki dönemlerde ortaya çık

mış olup bunların Kur'an ve hadislerde 
-sözlük anlamları dışında- yukarıda belir
tilen kavramsal çerçevede kullanımlarına 
rastlanmaz. MesbOkla ilgili dini hüküm
ler Hz. Peygamber'in açıklamalarına ve 
uygulamalarına dayanmaktadır. 

İftitah tekbirini imamla beraber almak 
daha faziletli olmakla bi r likte (Tirmizi, 
"Şalat", 64 ı ResOl-i Ekrem, huşOa engel 
olacağı için namaza yetişrnek amacıyla 
koşmamayı tavsiye etmiştir (Buhar!, 
"E&an", 20, 2 ı) . Ayrıca cemaatle kılma
nın fazileti dolayısıyla namazın hangi kıs
mında olursa olsun imama uymaya teş
vikte bulunmuş (Tirmizi, "Şalat", 414), 
cemaatle namazın bir rek'atına erişen 
kimsenin o namaza yetişmiş sayılacağını 
belirtmiştir (Buhar!, "Meva~Itü'ş-şalat", 
28, 29; Müslim, "Mesacid" , 161, 165) . Bu 
hadisler ve Hz. Peygamber'in uygulaması 
ışığında ulaşılan fıkhi sonuçlara göre ima
ma rükOda iken yetişen kimse iftitah tek
birini kıyam vaziyetinde alır. sonra rükfıa 
gider. Bazı alimler bu kimsenin iftitah ve 
rükO için ayrı ayrı tekbir getireceği, Ha
nefiler ve Malikiler ise başlangıç tekbiri
nin yeterli olacağı. isterse rükO için de ay
rıca tekbir alabileceği kanaatindedir. ima
ma uyan kimse iftitah tekbirini rükOa 
vardıktan sonra söylerse namaza başla
mış olmaz. imam rükOdan başını kaldır
madan yetişip onunla birlikte rükO yapan 
kişi o rek'ata erişmiş sayılır ve onu kaza 
etmesi gerekmez. Ancak Şafiiler'e göre 
imamla birlikte rükOda duruş süresi bu 
rek'ata yetişmiş sayılma açısından özel 


